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GİRİŞ 

 

Üniversiteler genel olarak bilimsel bilgi üreten ve yayan kuruluşlar olmalarının yanı sıra 

bulunduğu şehre değer katan, ekonomik ve sosyal anlamda şehrin kalkınmasında öncü rol 

oynayan kurumlar haline gelmişlerdir. Bölgesel kalkınmanın yanı sıra, ülkenin genel kalkınma 

sürecinde üniversiteler, gelir akımı yaratarak ülkenin kalkınma sürecine katkı sağlamaktadırlar. 

Kalkınmanın önemli dinamiklerinden biri olan bilgiyi üreten üniversiteler, hem bölgesel hem 

de ülkenin kalkınma sürecinde önemli rol oynamaktadırlar. Bu nedenle üniversitelerin, ülkenin 

kalkınma planı doğrultusunda, mevcut durumlarını analiz ederek nereye ve nasıl 

ulaşabilecekleri konusunda kendilerine yol çizmeleri, kısa ve uzun dönem planlarını ülkenin 

mali politikalarını da gözeterek geliştirmeleri oldukça önem taşımaktadır.  

Tüm kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesine 

göre; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili 

mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 

oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden 

belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 

yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamakla yükümlüdürler. Bu 

kapsamda hazırlayacağımız 2021-2025 Stratejik Planı ile üniversitemizin gelecek beş yılına ve 

varmak istediğimiz hedeflere ışık tutmayı, üniversitemiz kaynaklarının stratejik önceliklerimize 

göre etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı, sunduğumuz hizmetlerin kalitesini 

sürekli iyileştirmeyi, paydaş ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmayı amaçlamaktayız.
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I. AMAÇ 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik Plan Hazırlık Programının temel amacı, 

Üniversitemizin stratejik planının hazırlanma sürecine rehberlik edecek programın belirlenmesi ve 

tüm paydaşların katılımcılığında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 2021-2025 yıllarını 

kapsayan stratejik planının en uygun şekilde hayata geçirilmesini sağlamaktır. Stratejik plan 

hazırlık programı, stratejik plan sürecinde neler yapılacağı, yapılacaklardan kimlerin sorumlu 

olduğu ve sürecin nasıl yürütüleceği ile ilgili iş-zaman planını içerir. 

II. KAPSAM 

Hazırlık programı, Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Planının hazırlık sürecini 

kapsamaktadır. 

III. DAYANAK 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesi, Stratejik 

Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri için Stratejik Planlama 

Kılavuzu, Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

IV. YÖNTEM VE SÜREÇ 

Stratejik planın hazırlanması ve uygulanma süreci altı aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar: 

Stratejik Plan Hazırlık Süreci, 

 Durum Analizi, Geleceğe Bakış, 

 Farklılaşma Stratejisi, 

 Strateji Geliştirme,  

 İzleme ve Değerlendirme aşamalarıdır. 

1. Stratejik Plan Hazırlık Süreci 

Üç aşamadan oluşmaktadır. 

1.1. Planın Sahiplenilmesi 

Stratejik planlamanın başarısı ancak üniversitenin tüm çalışanlarının planı sahiplenmesiyle 

mümkündür. Stratejik planlama üniversite içinde belirli bir birimin ya da kişinin işi olarak 

görülmemelidir. Plan hazırlamak ve üniversiteyi bu plan doğrultusunda yönetmek üniversite 

yönetiminin ana işlevlerindendir. Bu nedenle, rektörün desteği ve yönlendirmesi, stratejik 
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planlamanın vazgeçilmez koşuludur. Rektör, stratejik plan yaklaşımını benimsediğini 

üniversite çalışanlarıyla paylaşmalı ve kurumsal sahiplenmeyi sağlamalıdır. Üniversitemiz 

yeni stratejik plan hazırlanması gerekliliği kabul edilmiş olup, 24.12.2019’da Senato Kararına 

alınmıştır. Ardından Rektör tarafından Stratejik Planın hazırlanma sürecine girildiği Genelge 1 

ile tüm akademik ve idari birimlere duyurularak hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. 

1.2. Planlama Sürecinin Organizasyonu 

Stratejik planlama katılımcı bir planlama yaklaşımıdır. Üniversite içinde rektörden başlayarak 

her kademede çalışanların katılımını gerektirir. Stratejik planlama sürecinde temel aktörler ve 

üstlenilecek işlevler belirlenir. Stratejik planlama sürecine dâhil olması gereken kişi, birim ve 

ekipler aşağıda yer almaktadır: 

Rektör 

i. Rektör, stratejik planlama çalışmalarının başladığını bir iç genelge (Genelge 1) ile 

duyurur. Genelge 1’de stratejik planın hazırlanması için üniversitedeki tüm 

birimlere; 

• Çalışmaların Rektör tarafından sahiplenildiği ve takibinin yapılacağı, 

• Çalışmaları üst düzeyde yönlendirmek üzere bir Strateji Geliştirme Kurulu 

kurulduğu, 

• Çalışmaların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda 

yürütüleceği, 

• Stratejik planlama ekibine harcama birimlerince üyelerin görevlendirilmesi 

ve bu üyelerin stratejik planlama ekibi alt başlığı altında belirtilen nitelikleri haiz olması 

gerektiği bildirilir. 

ii. Rektör hazırlık programını içeren Genelge 2’yi yayımlar. 

iii. Stratejik planlama çerçevesinde Rektör, misyon ve vizyon bildirimlerinin 

oluşturulması ile farklılaşma stratejisinin belirlenmesi için perspektif verir. Stratejik 

plan çalışmalarını her aşamada destekler, tartışmalı hususları karara bağlar, ihtiyaç 

duyulduğu hallerde stratejik planlama ekibinin çalışmalarına katkı verir. Stratejik 

planlama sürecindeki en üst seviyede karar alınması gereken tartışmalı hususları 

karara bağlar. 

iv. Üniversitenin taslak amaçlar ile hedef kartlarını (hedef ve performans 

göstergelerini) onaylar. Rektör, strateji geliştirme kurulunun ve stratejik planlama 

ekibinin doğal başkanı olup gerek gördüğü durumlarda bu kurul ve ekibin 

başkanlığını yürütebilir. 

v. Stratejik plana dair altı aylık dönemlerde izleme ve değerlendirme toplantıları 

yapar. 

vi. Taslak stratejik plan rektörün onayıyla nihai hale gelerek uygulamaya konulur. 
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Strateji Geliştirme Kurulu 

Strateji geliştirme kurulu, Rektörün ya da bir yardımcısının başkanlığında üniversitenin 

harcama birimi yöneticilerinden ve rektörün belirleyeceği kişilerden oluşur. Strateji geliştirme 

kurulu üyelerinin listesine Genelge 1’de yer verilir. 

i. Strateji geliştirme kurulu, sürecin ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol eder, sorumlu 

oldukları harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılımını sağlar ve 

tartışmalı hususların görüşülüp karara bağlar. 

ii. Alternatif misyon ve vizyon taslaklarını uygun görüşle Rektörün onayına sunar. 

iii. Taslak amaçlar ile hedef kartlarını değerlendirir ve uygun görüşle Rektörün onayına 

sunar. 

iv. Gerekli durumlarda tartışmalı hususları Rektörün görüşüne sunar. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevi stratejik planı hazırlamak değil, plan 

çalışmalarını koordine etmektir. 

i. Stratejik planlama çalışmalarında; toplantıların organizasyonu, üniversite içi ve dışı 

iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetleri Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Bu süreçteki her türlü resmi yazışma 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı aracılığıyla yapılır. 

ii. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının plan hazırlama, uygulama ile izleme ve 

değerlendirme süreçlerindeki tecrübesini ve mevzuat hükümlerini gerekli 

durumlarda Strateji geliştirme kuruluna, Stratejik Planlama Ekibine ve Harcama 

Birimlerine aktarması gerekir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı özellikle 

stratejik planın bütünselliğinin sağlanması ve bu süreçte ortak bir dilin oluşması 

açısından önemli rol üstlenmektedir. 

Stratejik Planlama Ekibi 

Stratejik planlama ekibi Rektör Yardımcısı başkanlığında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

koordinasyonunda, harcama birimlerinin temsilcilerinden oluşur. 

i. Ekip, stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, gerekli 

faaliyetlerin koordine edilmesi ve Strateji geliştirme kurulunun uygun görüşüne ve 

Rektörün onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından sorumludur. Ekip başkanı; 

ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, 

ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında eşgüdümün sağlanması 

görevlerini yerine getirir. 
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Stratejik planlama ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulması, çalışmaların başarısı için 

kritik öneme sahiptir. Ekip başkanının toplantılara iştirak edemediği durumlarda Strateji 

Geliştirme Daire Başkanı vekâlet edebilir. Stratejik Planlama Ekibi oluşturulurken üyelerin 

bireysel özelliklerinin yanı sıra oluşturulacak grubun niteliği de göz önünde bulundurulur. 

 

Bir stratejik planlama ekibi üyesi; 

• Görev yaptığı birimi temsil edebilmeli 

• Çalışmalara katkıda bulunacak bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olmalı 

• Grupla uyumlu çalışabilme niteliklerine sahip olmalı 

• Stratejik planlama çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilmelidir. 

Stratejik planlama ekibinde; 

• Ana hizmet birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yeterince temsil edilmeli 

• Farklı uzmanlık alanlarına sahip kişiler yer almalı 

• Çalışma süresince üyelerin devamlılığı sağlanmalı 

• Üye sayısı, birlikte karar almayı imkânsız hale getirecek kadar çok; farklı fikir ve 

birimlerin temsiline izin vermeyecek kadar da az olmamalıdır. 

Harcama Birimleri 

Üniversitelerde harcama birimleri; ödenek gönderme belgesi ile kendisine ödenek 

gönderilen fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi 

ve bölümlerden oluşan akademik birimler ile üst yönetim, genel sekreterlik ve daire 

başkanlıkları gibi idari birimlerdir. 

ii. Harcama birimleri, Rektör tarafından yayımlanan Genelge 1’de belirtilen nitelikleri haiz 

personeli stratejik planlama ekibinde görevlendirir. Bu personelin stratejik plan hazırlık 

çalışmalarına yeterli zaman ayırabilmesi ve aktif katılım gösterebilmesi için harcama 

birimi yöneticilerince kolaylık gösterilir. 

iii. Stratejik planlama ekibi tarafından gerekli görüldüğü durumlarda, ekibin çalışmalarına 

katkı sağlamak amacıyla ekip üyeleri ile birlikte çalışmak üzere harcama birimlerinden 

temsilcilerin katılacağı alt çalışma grupları oluşturulur. Bu çalışma gruplarına ilgisine 

göre harcama birimi bünyesindeki alt birimlerden deneyimli personelin aktif katılımı 

ilgili harcama birimi yöneticisince sağlanır. 

iv. Ayrıca harcama birimleri, üst yöneticinin belirlediği raporlama dönemlerinde sorumlu 

oldukları hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının izleme ve değerlendirmesini yapar. 

Genelge 1’e dayanılarak, Rektör Yardımcısının başkanlığında oluşturulan Strateji 

Geliştirme Kurulu ve Genelge 2 ile oluşturulan Stratejik Planlama Ekibi belirlenmiştir. 
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Şekil-1 Stratejik Plan Hazırlık Süreci 

 

1.3. Hazırlık Programı 

Stratejik plan hazırlıklarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için planlama sürecinin 

planlanması gerekmektedir. Bu çerçevede stratejik planlama ekibince planlama sürecinin 

gerektirdiği ihtiyaçları ortaya koyan bir hazırlık programı hazırlanır. Stratejik planlama ekibi 

tarafından hazırlık programı çalışmaları kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin değerlendirmeler 

yapılır. 

Eğitim İhtiyacı:  Stratejik Planlama Ekibinin ve stratejik planlama çalışmalarına katkı verecek 

diğer çalışanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilir. Bu çerçevede eğitimin 

içeriği, süresi ve katılacak personel belirlenir. 

Üniversitemiz 2021-2025 Stratejik Plan çalışmalarında ihtiyaç durumunda Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığınca tespit edilerek eğitim verilecektir.  

Veri İhtiyacı: Uygulanmakta olan stratejik planın gerçekleşmeleri göz önünde bulundurularak 

mevcut durumun tespiti, paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gelişmelerin ölçülmesi 

ve performansın değerlendirilmesine yönelik verilere ihtiyaç duyulur. Planlama sürecinde ortaya 

çıkabilecek veri ihtiyacı mümkün olduğunca hazırlık safhasında tespit edilir. Verilerin kim 

tarafından, hangi sürede ve hangi maliyetle elde edilebileceği belirlenir. Kritik önemi haiz verilerin 

uzun bir süre ve yoğun bir çalışma sonucu elde edilebileceği durumlarda, stratejik planda bu 

verilerin oluşturulmasına yönelik bir hedef ifadesi belirlenebilir. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı Hazırlık Programı Stratejik 

Planlama Ekibi tarafından hazırlanmış ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Strateji 

geliştirme kurulunun görüşüne sunulmuştur. Strateji geliştirme kurulunun görüşleri sonrasında 

hazırlık programına son şekli verilerek, Nihai hazırlık programı, stratejik planlama ekip üyelerinin 
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isimlerine ilişkin bilgiler ile tüm birimlerin çalışmalara azami katılım ve desteklerinin sağlanmasına 

ilişkin hususların da yer aldığı Genelge 2 ile birlikte Rektör Olur’una sunulacaktır. 

 

2. Durum Analizi 

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizinde “neredeyiz” sorusunun cevabı 

verilir. Üniversitenin geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için, geçmişte 

neleri başardığı, hangi alanlarda hedeflerine ulaşamadığı ve bunun nedenleri, mevcut durumda 

hangi kaynaklara sahip olduğu, hangi yönlerinin gelişmeye açık olduğunun ve üniversitenin 

kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla bu 

analiz, Üniversitenin kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik 

planlamanın diğer aşamaları için güçlü bir temel oluşturur. 

Stratejik Planlama Ekibi, gerekli görülmesi durumunda alt çalışma grupları oluşturmak 

suretiyle durum analizi çalışmalarını yürütür. Alt çalışma grupları stratejik planlama ekibi 

üyelerinin liderlik edeceği şekilde harcama birimlerinden katılımcılarla oluşturulur. 

Durum analizinde aşağıdaki hususlarla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapılır: 

■ Kurumsal tarihçe 

■ Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi 

■ Mevzuat analizi 

■ Üst politika belgelerinin analizi 

■ Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi 

■ Paydaş analizi 

■ Kuruluş içi analiz 

■ Akademik faaliyetler analizi, 

■ Yükseköğretim sektörü analizi, 

■ Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi 

Bu aşama katılımcılığın en üst düzeyde gerçekleşmesi hedeflenen aşamadır. Bu nedenle ihtiyaç 

duyulan ölçüde GZFT ve PESTLE analizleri için çalıştaylar ve toplantılar yapılır. Aynı zamanda 

geniş kitlelerin görüş ve önerilerinin alınabilmesi için iç ve dış paydaşların görüşlerine de 

başvurulacaktır. Durum analizi aşamasının sonucunda tüm çalışmaları içeren bir durum analizi 

raporu hazırlanacak ve web sayfasında üniversite çalışanları ile paylaşılacaktır. 
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3. Geleceğe Bakış 

Geleceğe Bakış; misyon, vizyon ve temel değerler ile başlayan ve “nereye ulaşmak istiyoruz?” 

sorusuna yanıt aranan bölümdür. Geleceğe bakış sürecine Üniversitenin misyon, vizyon ve temel 

değerler bildirimini ifade etmekle başlanır. Misyon, vizyon ve temel değerler, uzun vadede 

ideallerimiz doğrultusunda ilerleyebilmemiz için yönlendiricilik işlevi görecektir. 

-Hangi misyonu (ana görev ve sorumlulukları) yerine getirmek için varız? 

-Uzun vadede başarmak istediğimiz vizyonumuz (idealimiz) nedir? 

-Misyonumuzu yerine getirip vizyonumuza ulaşmaya çalışırken ne tür bir çalışma felsefesi ve 

değerlerini esas almalıyız? 

Sorularına yanıt aranır. Rektör tarafından Strateji geliştirme kurulu ve stratejik planlama ekibine, 

geleceğe bakışın detaylarının belirlenmesi için bir perspektif verilir. Geleceğe bakış ile stratejik 

Şekil-2 Durum Analizi Süreci 
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planın sonraki çalışmalarının bu perspektif temelinde yürütülmesi gerekmektedir. 

 

4. Farklılaşma Stratejisi 

Üniversiteler temelde kamu hizmeti sunmakla birlikte; en iyi öğrencileri çekmek, bütçeden 

daha yüksek pay almak, proje desteklerini kendilerine yönlendirmek, iş dünyasının kendileri 

ile işbirliği yapmasını sağlamak, mezunlarının iş dünyası tarafından tercih edilmesini sağlamak, 

ulusal ve uluslararası değişim programlarından daha fazla yararlanabilmek, yenilik ve 

patentlerde öncü olmak, bilimsel yayın kalitesini ve sayısını artırmak, alanında iyi öğretim 

elemanlarını kendilerine çekmek ve elde tutmak gibi birçok hususta doğrudan veya dolaylı 

olarak rekabet içerisindedir. Bütün bunları sistemli ve birbirini tamamlayan bir anlayışla 

yapabilmesi büyük ölçüde, üniversitenin farklılaşma stratejisine bağlıdır. 

Farklılaşma stratejisi; üniversitenin yükseköğretim sektöründe konumlandırılması, inşa 

etmek istediği yetkinliklerinin belirlenmesi, algı ve itibarının nasıl olması gerektiği gibi 

hususları açığa kavuşturarak görece soyut nitelikte olan misyon, vizyon ve temel değerler ile 

stratejik planın amaç ve hedefleri arasında bir köprü görevi görür. 

Üniversitenin geliştirebileceği farklılaşma stratejisi şu temel tercihlerden oluşabilir: 

■ Konum tercihi: Üniversitenin yükseköğretim sektöründe türünü belirten en genel   

tercihinin yapılması 

■ Başarı bölgesi tercihi: Tercih edilen konumda rakiplerinden farklılaşarak üniversitenin 

başarılı olabilmesi için önceliklerinin belirlenmesi 

Şekil-3 Geleceğe Bakışın Belirlenmesi Süreci 
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■ Değer sunumu tercihi: Konum ve başarı bölgesi tercihlerini uygulamaya geçirebilmek 

için geliştirilecek veya öne çıkarılacak hizmet setinin belirlenmesi 

■ Temel yetkinlik tercihi: Yapılan tercihleri uygulamaya geçirmede kurum içi 

kaynak ve kabiliyetlerin geliştirilmesi 

Farklılaşma stratejisi üniversiteye stratejik bir odak kazandırarak önceliklerin doğru bir 

zeminde belirlenmesini sağlar ve üniversitenin performansını olumlu yönde etkiler. Üniversitenin 

yapacağı söz konusu stratejik tercihler, genelden özele doğru üniversitenin farklılaşmasını 

derinleştirerek birbirini tamamlar. 

 

 

5. Strateji Geliştirme 

Strateji geliştirme, üniversitenin geleceğe yönelik “ideal” ve “ortak” bakışını yansıtır. 

Üniversitenin vizyonuna ulaşmak için durum analizinde ortaya çıkan ihtiyaçları ile konum, başarı 

bölgesi, değer sunumu ve temel yetkinlik tercihlerinden oluşan farklılaşma stratejisi dikkate 

alınarak amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik hedefler belirlenecektir. 

Şekil-4 Farklılaşma Stratejisi Süreci 
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Amaç ve hedeflere ilişkin taslak çalışmalar stratejik planlama ekibinin koordinasyonunda 

harcama birimlerinin katılımıyla yürütülür. Bu çalışmalar çerçevesinde, harcama birimlerince 

sorumlu oldukları her bir hedef için hedef kartları oluşturulacaktır. Hazırlanan taslak hedef 

kartları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından konsolide edilerek Strateji geliştirme 

kurulunun uygun görüşüyle Rektörün onayına sunulacaktır. 

 

 

6. İzleme ve Değerlendirme 

İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli 

olarak iyileştirilmesini sağlar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler 

kullanılarak stratejik plan gözden geçirilir; hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır. Bu 

karşılaştırma sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın güncellenmesi kararı 

verilebilir. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak 

uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir 

husustur. 

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi 

ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz 

edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme 

sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak 

yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur. 

Şekil-5 Geleceğe Bakış, Farklılaşma Stratejisi ile Strateji Geliştirme Arasındaki İlişki 
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Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı 

ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla 

yapılan ayrıntılı ve nesnel bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef 

ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik, etki ve sürdürülebilirliği analiz edilir. 

İzleme ve değerlendirme sayesinde yöneticiler, bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerden 

sapma olduğu takdirde iyileştirici tedbirler alabilir. İzleme ve değerlendirme süreçlerinde, 

performans programında detaylandırılan faaliyet ve projeler de dikkate alınacaktır. 

İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk Rektör’dedir. Hedeflerin ve ilgili 

performans göstergeleri ile risklerin takibi, ilgili hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; 

harcama birimlerinden hedeflere ilişkin alınan gerçekleşme değerlerinin toplulaştırılması ve 

Rektöre sunulması ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın sorumluluğundadır. 

 

 

Ek 1: Zaman Çizelgesi 

Ek 2: Üniversitemiz Teşkilat Şeması 

Ek 3: Kurullar 
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 2019 2020  

Ana 
Başlık 

Alt Başlık Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran  Temmuz Sorumlu 
Birim 

H
az

ır
lık

 Ç
al

ış
m

al
ar

ı 

Strateji 
Geliştirme Daire 
Başkanlığı 
tarafından Üst 
Yöneticinin 
bilgilendirilmesi 

X          SGDB 

Strateji 
Geliştirme 
Kurulunun 
Oluşturulması 
ve Senatoca 
onaylanması 

 X        Senato, 
SGDB 

Genelge 1’in 
yayınlanması 

  X       Üst 
Yönetici, 
SGDB 

Stratejik Plan 
Ekibinin 
oluşturulması ve 
onaylanması 

   X      Üst 
Yönetici, 
Strateji 
Geliştir
me 
Kurulu 

Hazırlık 
Programının 
Oluşturulması 
ve onaylanması 

   X X     Stratejik 
Plan 
Ekibi, 
Strateji 
Geliştir
me 
Kurulu 

Genelge 2’nin 
yayımlanması 

   X X     Üst 
Yönetici, 
SGDB 

D
u

ru
m

 A
n

al
iz

i 

Eğitim İhtiyacı    X X     SGDB 

Tarihi Gelişim    X X     SPE 

Yürürlükteki 
Stratejik Planın 
Değerlendirilme
si 

   X X     SPE 

Yasal 
Yükümlülük ve 
Mevzuat Analizi 

   X X     SPE 

Üst Politika 
Belgelerinin 
Analizi 

   X X     SPE 

Faaliyet Alanları 
ile Ürün ve 
Hizmetler 

   X X     SPE 

Paydaş Tespiti 
ve Analizi 

   X X     SPE 
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Kuruluş içi ve 
Çevre Analizi 

   X X     SPE 

Akademik 
Faaliyet ve 
Yükseköğretim 
Sektörü Analizi 

   X X  X   SPE 

GZFT analizi/ 
Raporlama 
StratejikKonular 

   X X  X   SPE, 
SGK 

G
el

ec
eğ

e 
B

ak
ış

 

Misyon ve 
Vizyon 

  X X X  X   SPE, 
SGK 

Temel Değerler   X X X  X   SPE, 
SGK 

Fa
rk

lıl
aş

m
a 

St
ra

te
jis

i Konum Tercihi     X  X   SPE, 
SGK 

Başarı Bölgesi 
Tercihi 

    X  X   SPE, 
SGK 

Değer Sunumu 
Tercihi 

    X  X   SPE, 
SGK 

Temel Yetkinlik 
Tercihi 

    X  X   SPE, 
SGK 

St
ra

te
ji 

G
el

iş
ti

rm
e 

Amaçlar ve 
Hedeflerin 
Belirlenmesi 

    X  X X  SPE 

Performans 
Göstergelerinin 
Belirlenmesi 

    X  X X  SPE 

Stratejilerin 
Belirlenmesi 

    X  X X  SPE 

Planın 
Maliyetlendirilm
esi 

    X  X X  SPE, 
SGDB 

Ey
le

m
 

P
la

n
ı 

Eylem Planının 
Hazırlanması 

      X X  SPE, 
SGK 

İz
le

m
e 

ve
 

D
eğ

er
le

n

d
ir

m
e 

İzleme ve 
Değerlendirme 
Usulünün 
belirlenmesi 

       X  SPE, 
SGK 

St
ra

te
jik

 P
la

n
ın

 
Su

n
u

lm
as

ı 

Planın Yazılması        X X SGDB 

Planın Strateji 
Geliştirme 
Kurulunca 
Onaylanması 

        X SGK 

Planın 
Üniversitemiz 
Senatosunca 
Onaylanması 

        X Senato 
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Stratejik Planın 
İlgili Yerlere 
Gönderilmesi 

        X SGDB 

Nisan ayı çalışmaları (Gri alan) Covid-19 salgını nedeniyle yürütülemediği için sonraki aya kaydırılmıştır. 

SGDB:Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

SPE: Stratejik Planlama Ekibi 

SGK: Strateji Geliştirme Kurulu 
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Stratejik Planlama Ekibi 

1 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Orkun GÖKTEPE Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 

2 Doç.Dr. Yener PAZARCIK                        Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

3 Doç.Dr. Barış USLU                                   Eğitim Fakültesi 

4 Prof.Dr. Yeşim BÜYÜKATEŞ           Deniz Bilimleri Ve Tek. Fakültesi 

5 Doç.Dr. Esra ERCAN                      Diş Hekimliği Fakültesi 

6 Prof.Dr. Osman DAYAN                       Fen Edebiyat Fakültesi 

7 Dr.Öğr.Üyesi Ali Can METİN           Güzel Sanatlar Fakültesi 

8 Dr.Öğr.Üyesi Abdullah ALPEREN           İlahiyat Fakültesi 

9 Doç.Dr. Pelin KANTEN                      Siyasal Bilgiler Fakültesi 

10 Doç.Dr. Sibel MENTEŞE                     Mühendislik Fakültesi 

11 Doç.Dr. Alper SAĞLIK                     Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 

12 Doç. Dr. Nazan ÇALBAYRAM         Sağlık Bilimleri Fakültesi 

13 Dr.Öğr.Üyesi Sinan UĞRAŞ                   Spor Bilimleri Fakültesi 

14 Doç.Dr. Nurullah BOLAT                    Tıp Fakültesi 

15 Doç.Dr. Mustafa BOZ                  Turizm Fakültesi 

16 Doç.Dr. Gökhan ÇAMOĞLU        Ziraat Fakültesi 

17 Doç.Dr. Tuğba ELMACI                   İletişim Fakültesi 

18 Prof.Dr. Levent GENÇ                   Fen Bilimleri Enstitüsü 

19 Doç.Dr. Ali Şahin ÖRNEK                   Sosyal Bilimler Enstitüsü 

20 Doç.Dr. Salim RAZI                             Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

21 Dr.Öğr.Üyesi Gökmen ÖZEN      Spor Bilimleri Enstitüsü 

22 Dr.Öğr.Üyesi Sertaç Serkan DOĞRU    Çan Uygulamalı Bilimler Yo 
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23 Dr.Öğr.Üyesi Senem ERGAN      Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yo 

24 Doç.Dr. Kazım ÇOKOĞULLU          Devlet Konservatuarı Müd. 

25 Dr.Öğr.Üyesi Sedat BECEREN          Yabancı Diller Y.O Müd. 

26 Prof.Dr. Ekrem TUFAN                       Çanakkale Uygulamalı Bilimler Y.O 

27 Dr.Öğr.Üyesi Ezgi TÜRKMEN           Ayvacık Meslek Y.O 

28 Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ERATA           Bayramiç Meslek Y.O 

29 Dr.Öğr.Üyesi Nergis KAYA                      Biga Myo 

30 Dr.Öğr.Üyesi Deniz AKBAY            Çan Meslek Y.O 

31 Dr.Öğr.Üyesi Sena Erden AYHÜN             Çanakkale Sosyal Bilimler M.Y.O 

32 Dr.Öğr.Üyesi Barbaros DEMİRSELÇUK Çanakkale Teknik Bilimler M.Y.O 

33 Dr.Öğr.Üyesi Serpil  ODABAŞI            Deniz Teknolojileri M.Y.O 

34 Dr.Öğr.Üyesi İsmail Onur TUNÇ            Ezine M. Y.O 

35 Dr.Öğr.Üyesi Polat YÜCEKAYA            Gelibolu Piri Reis M.Y.O 

36 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet KAHİLOĞULLARI Gökçeada Meslek Y.O 

37 Dr.Öğr.Üyesi Canan ÖZYURT              Lapseki M.Y.O 

38 Dr.Öğr.Üyesi Özlem Erol TINAZTEPE  Sağlık Hizmetleri M.Y.O 

39 Dr.Öğr.Üyesi Özcan ŞİMŞEK              Yenice M.Y.O 

40 Ömer Erdem KODAL                          Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Daire Bşk. 

41 Bilal GÜR                                                  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Mali Hiz. Uzm 

42 Tuğçe ALTUNTAŞ                                      Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / Mali Hiz. Uzm 

Strateji Geliştirme Kurulu  

1 Prof. Dr. Süha Özden (Başkan)  Rektör Yardımcısı 

2 Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN  Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 

3 Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK   Sosyal Bilimler Enstitüsü 

4 Ö. Erdem KODAL    Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Daire Bşk. 

5 Tuğçe ALTUNTAŞ    Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / Mali Hiz. Uzm 
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